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Asker, 20. januar 2023 
 

POLITIETS ROLLEFORSTÅELSE 
 
Det vises til Rolleforståelsesutvalgets rapport, levert til departementet 11. januar 2023. Utvalgets 
anbefalinger bør ikke avgrenses til Norsk narkotikapolitiforening (NNPF). Korrekt rolleforståelse må 
være like viktig i forhold til alle grupper og formål i samfunnet. Anbefalingen om at ansvar for 
opplæring av politiet skal inntas i politiloven må også være prinsipiell og lik for alle. 
 
Politiets forhold til Foreningen FRI og PRIDE-arrangementer bør utløse de samme problemstillingene 
som er fremhevet av Rolleforståelsesutvalgets mandat og rapport. Rosa Kompetanse justis 
markedsføres som «utarbeidet i samarbeid med fagfolk i politiet», og legger grunnlag for politiets 
opplæring og forståelse av det samme lovverket som politiet håndhever. Samarbeidet gir Foreningen 
FRI en unik arena for å kommunisere synspunkter som er normerende og definerende for hvordan 
lovgivning etter deres ønske skal forstås og forvaltes. I ytterste konsekvens kan personer og grupper 
med andre verdier, forståelser og diskrimineringsgrunnlag, oppleve utrygghet for sin rettssikkerhet i 
møte med politiet. Dette er tatt opp i brev 13. august 2021 til tidligere justis- og beredskapsminister 
Monica Mæland, med senere oversendelse også til utvalgets leder Anne-Mette Magnussen. 
 
Det er uheldig dersom politiet og departementet avgrenser betydningen av rolleforståelse til politiets 
forhold til NNPF, uten en objektiv og prinsipiell likebehandling i alle forhold der rolleforståelse er 
aktuelt tema. Rolleforståelsesutvalget kunne ikke vurdere forhold som ikke fremgikk av mandatet, 
men våre ubesvarte innspill ble sendt til departementet over én måned før deltakerne i utvalget og 
utvalgets mandat ble offentliggjort. Vår anmodning fra august 2021 er derfor fortsatt like relevant: 
 

Politiets rolleforståelse må ikke avgrenses til en bestemt forening /gruppe. Politiets 
rolleforståelse må være prinsipiell, objektiv, forutsigbar og hjemmelsbasert med regulering 
og retningslinjer som ivaretar politiets uavhengighet og likebehandling av alle 
samfunnsgrupper, diskrimineringsgrunnlag, politiske og økonomiske interesser. 
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